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Gia cưòng kết cấu

CÁC SẢ N PH ẨM CHO CÔNG TÁC

Vữa rót gốc xi măng

S ik a d u r® - 3 ũ / S ik a d u r® - 3 ũ L P

HOÀN TH IỆN

SikaGrout® GP

S ik a d u r® - 3 3 ũ

Keo dán gạch

S ik aW rap ® -23 1 C

Sika® T i l e b o n d GP

Sika® Carbodur® P l a t e s

O p tiro c T i l e A d h e s i v e H P

1ũ

T ile Grout®

1ũ

SikaGrout®-212-11
SikaGrout®-214-11
SikaGrout®-214-11 HS
SikaGrout®-318 VN

SỬ A CHỮA & BẢO V Ệ BÊ TÔNG
Vữa rót gốc nhựa

Sửa chữa bê tông: Vữa trộn tại công

T R Á M KH E & K Ế T DÍNH ĐÀN HỒI

Sikadur®-42 MP

trình

Trám khe m ặt ngoài

Sika® L a t e x / Sika® L a t e x T H

Sika® P r i m e r - 3 N

Neo móc & ổn định gốc xi măng

Sikanol®

S ik a fle x® C o n s t r u c t i o n ( A P )

Sika® Rokkon (C-VN)

In t r a p la s t® Z - H V

S ik a fle x® Pro-3 W F

Kết dính rắn chắc
Sikadur®-731
Sikadur®-732
Sikadur®-752
Sika AnchorFix®-3ũũ1

Sikaflex®-11 FC

Sửa chữa bê tông: Vữa trộn sẵn
Sika® M onoTop®-6 1ũ

Trám khe chống cháy

Sika® MonoTop®-615 HB

Sika® F i r e r a t e

Sika® MonoTop® R

BẢO V Ệ K Ế T CẤU

S ikag ard ® -7 5 EpoCem ®

Sika® P o x i t a r F
S ik a g a rd ® -6 2

'

WSJT j!r

>>#51

1ũ

IB

CHỐNG TH ẤM

Phụ gia chống th ấm cho vữa

Chống th ấm gốc xi m ăng

S ik a L ite ®

16

S ik a flo o r ® -2 4 N P u r c e m (CN)

19

S i k a f lo o r ® - 2 0 N P u r c e m ( c N)

19

S ik a -1 0 2

14

SikaTop® S e a l-1 0 7

14

Chống th ấm dạng lỏng

SikaTop® S e a l- 1 0 9

14

S ik a p r o o f® M e m b r a n e

16

Sik aflo or® C u r e H a r d - 2 4

BC B i t u m e n C o a tin g

17

Sik aflo or® C h a p d u r

20

Chống th ấm cho các khe m ạch ngừng

Sika® R a i n T i t e

17

S ik aflo o r® -2 S y n T o p

20

Sika® S w e l l S t o p

14

S ikalastic® -680

17

F lo o r T o p p i n g C o m p o u n d

20

Sika® H y d r o t i t e CJ-Type

15

S ikalastic® -6 32 R

17

Sik a W aterb ars®

15

S i k a d u r - C o m b i f l e x ® SG T a p e

15

Chất phủ sàn gốc xi m ăng

SÀN MÁI
M àng bitum thi công khò nóng

LỚ P PHỦ / BẢO V Ệ SÀN
Chất phủ sàn gốc nhựa

Vữa kết dính cho m àng chống th ấm
SikaBit®-1

Màng chống thấm tự dính thi công ướt
Sik a B it® W-15

Sika® T o r c h - 3 V N

21

18

Sika® B i t u s e a l T-140 M G - 0 oC ( S A )

21

Sikaflo o r® -2 53 0W N ew

18

Sika® B i t u s e a l T-140 S G - 0 oC ( S A )

21

S ik a f lo o r ® - 2 6 3 S L HC

18

Sika® B i t u s e a l T-130 S G - 0 oC ( s a )

21

S i k a f l o o r ® - 2 6 4 HC

18

Sikafloor®-161 HC
15

Lưới sọi gia cưòng cho m àng chống thấm

16

Chất phủ sàn gốc nhựa - Xi m ăng
M àng chống th ấm PVC
Sik a p la n ® W

p

1120-15 H L

Sik a p la n ® W P 1120-20 HL

16
16

20

Sika R e e m a t Prem ium -120

Sikafloor® R e p a i r E p o c e m M o d u le

19

Sikafloor® -81 EpoCem ®

19

21

M àng chống th ấm PVC
Sika® S a rn afil®
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SikaGrout® GP
Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có th ể bơm được dùng cho các mục đích thông dụng.
Ứng dụng

Thích hợp cho các công việc rót vữa sau:
-

Nền m óng m áy (không rung động)
Bệ đường ray.
Trụ cột trong các kết cấu đúc sẵn.
Định vị bu lông.

-

Gối cầu.
Các lỗ hổng.
Các khe hở.
Các hốc tường.

- Sửa chữa bê tông.
Định mức

Cần 76 bao để tạo 1m3 vữa.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Kết quả th ử nghiệm sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

25 kg / bao

SikaGrout®-212-11 / SikaGrout®-214-11
Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, có th ể bơm được.
Ứng dụng

SikaGrout®-212-11 / SikaGrout®-214-11 thích hợp cho các công việc rót vữa sau:
- Nền m óng máy.
- Bệ đường ray.
-

Cột trong các kết cấu đúc sẵn.
Định vị bu lông.
Gối cầu.
Các lổ hổng.

- Các khe hở.
- Các hốc tường.
- Nơi sửa chữa cần cường độ cao.
Định mức

Cần 76 bao để tạo 1m3 vữa.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Kết quả th ử nghiệm sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

25 kg / bao

SikaGrout®-214-11 HS
Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, đạt cường độ cao sớm.
Ứng dụng

SikaGrout®214-11 HS được th iế t kế để kháng lại sự co ngót thông thường của bê
tông và vữa đồng thời hấp thụ và giảm thiểu các ảnh hưởng của sự rung động đến
nề'n m óng. Tính năng đạt cường độ cao sớm rất thích hợp cho những nơi có yêu cầu
chịu tải trọng sớm như m óng máy, cột chịu lực, dầm dự ứng lực, gối cầu, th an h tà
v ẹ t và bu lông định vị v.v...

Định mức
Tiêu chuẩn kỹ th uật
Đóng gói

Cần 77 bao để tạo 1m3 vữa.
K ết quả th ử nghiệm sẽ được cung cấp khi có yêu cầu
25 kg / bao

SikaGrout®-318 VN
Vữa rót gốc xi măng, bù co ngót, đạt cường độ cao sớm.
Ứng dụng

Sikagrout®-318 VN được th iết kể để kháng lại sự co ngót thông thường của bê tông
và vữa đồng thời hấp thụ và giảm thiểu các ảnh hưởng của sự rung động đển nền
móng. Tính năng đạt cường độ cao sớm rất thích hợp cho những nơi có yêu cẩu chịu
tải trọng sớm như móng máy, cột chịu lực, dẩm dự ứng lực, gối cẩu, thanh tà vẹt
và bu lông định vị v.v...
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Định mức

Cần 77 bao để tạo 1m3 vữa.

Đóng gói

25 kg / bao

VỮA RÓT & NEO ĐỊNH VỊ
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Sikadur®-42 MP
Vữa rót gốc nhựa epoxy 3 thành phần.
Ứng dụng

■Vữa rót cường độ cao cho: Thép chờ, neo, bulong, các th an h v ít, trụ rào chắn, trụ
hàng rào và lan can.
■Vữa rót và làm nền cho: Bản đệm , mối nối cơ học của cầu, gối cầu, bệ m áy của các
m áy nén khí lớn, các th iế t bị nặng.
■Vữa rót cho các đường ray: Đường ray cần trụ c, trong đường hầm , trên cầu.

Đóng gói

■12 kg / bộ (A+B+C)
■Đóng gói công nghiệp nếu có yêu cầu

Sika® Rokkon (C-VN)
Sản phẩm gốc xi măng để neo vách đá.
Ứng dụng

Được sử dụng để rót vữa cho bu lông neo vách đá để gia cố địa ch ất trong đường

Đóng gói

Th ùng 20 gói (ống dài 3 0 0 m m , đường kính 35, 38 m m)

hầm và quặng mỏ để giảm nguy cơ sụp m ái.

Sikadur®-731
Chất kết dính gốc nhựa epoxy 2 thành phần thixotropic.
Ứng dụng

■Lớp kết nối m ỏng vững chắc.
■Có th ể dùng cho bê tông, sắ t, thép, nhôm , gạch ceram ic, gỗ, th ủ y tin h , polyester,
epoxy...
■Sửa chữa bê tông.
■Trám các lỗ hổng.
■Chất kết dính cho các th an h th ép chờ.
■Trám các v ế t nứ t bề' m ặt.

Khối lượng th ể tích

~1.4 kg / lít (A+B)

Đóng gói

1 kg / 2 kg / bộ

Sikadur®-732
Chất kết nối gốc nhựa epoxy 2 thành phần.
Ứng dụng

■ Kết nối vĩnh viễn cho vữa hoặc bê tông mới với bê tông đã đông cứng, gạch, gạch
m en, th ép hoặc các v ậ t liệu xây dựng khác trộn.
■Sikadur®-732 cũng được dùng để trám các v ế t nứt chân chim và được dùng như lớp
phủ bảo vệ cho các bộ phận th ép , như bệ neo.

Khối lượng th ể tích

~1.4 kg / lít (A+B)

Đóng gói

1 kg / 2 kg / bộ
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Sikadur®-752
Nhüa bom epoxy 2 thành phan cö dô nhöt thap.
Qng dung

Dùng de bom và chèn cac lo, hoc và cac v e t nfft trong cac ket cau n h a côt, dam ,
m öng, sàn và cac ket cau giQ nuöc. San pham không chi hinh th àn h m ôt löp ngan
s a th am th au cua naöc hüu h i êu, mà cön là löp ket noi giQa cac th àn h phan bê tông
vöi nhau, nhà dö phuc ho i lai cuàng dô ban dau cua ket cau bê tông.

T ÿ trong

~ 1.1 kg / lit (A+B)

Bông gôi

1 kg / 2 kg / bô

Sika AnchorFix®-3001
Keo khoan cay thép chuyên dung, chat luong cao
Qng dung

■Sika AnchorFix®-3001 nên daoc thi công bdi nhQng nhà th au chuyên nghiêp.
■Dùng de cô' dinh cac loai neo möc không bien dang trong:
- Ket cau: Neo th é p / th ép chiu lac trong công trinh srïa chQa hoac xâ y möi,
thép cö ren, bulong và cac hê thông neo möc dinh vi dac biêt.
- Co khi, môc: Neo möc cac ta y vin, hê khung, lan can, cô dinh cac loai khung
cùa, ciia so.
- Cac loai be m a t nen: Bê tôn g (nû t và không nQt), cach rong và gach dac, go,
da t a nhiên và da nhân tao , da mo côi.

Bông gôi

1500

ml / 6 0 0 ml / 4 0 0 ml / 250 ml

Sikadur®-30 / Sikadur®-30 LP
Chat ket dinh cö cüàng dô bam dinh cao.
Ung dung

Chat ket dinh gia cüàng cho viêc lip ghép ket cau, dac biêt trong cac ket cau:
- Dan Sika® CarboDur® P la te s vöi bê tông, gach, go (tham khao tài liêu Sika®
CarboDur® P la te s).
- Tam thép vöi bê tông (Xem chi tie t tài liêu ky th u â t).

Bông gôi

6 kg / bô

Sikadur®-330
Nhaa epoxy hai thành phan dùng de th a m chèn.
Ung dung

■N haa dùng de th am chèn cho lüöi gia cüàng SikaWrap®, thi công

à noi

khô rao.

■Là löp ket noi cho nhQng noi am üöt.
■ Là ch at ket dinh de dan cac ban m ong Sika® CarboDur® P la te s vöi nhieu loai be
m a t khac nhau.
Bông gôi
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■Thông th ü àn g : 4 kg / bô.
■Bön g göi công nghiêp: 30 kg / bô
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SikaWrap®-231 C
Tấm sợi cacbon gia cường kết cấu.
Ứng dụng

Tă n g khả năng chịu uốn và kháng xé cho kết cấu bê tông cốt th ép, gạch, gỗ như:
- Tăng chất lượng tường xâ y kháng địa chấn.
- Những nơi thiếu thép.
- Tăng độ rắn chắc và đàn hồi của trụ
- Tăng khả năng chịu tải của các kết cấu.
- Tiện dụng trong quá trình xâ y dựng.
- Khắc phục các thiếu sót trong th iế t kế kết cấu.
- Phù hợp cho những nơi có địa chấn.
- Cải th iện khả năng làm việc.
- Nâng cấp cấu trúc để đạt được như tiêu chuẩn.

Đóng gói

100 m x 500 mm

Sika® Carbodur® Plates
T ấm sợi cacbon ép đùn dùng để gia cố kết cấu
Ứng dụng

Dùng để gia cường những cấu trúc sau:
- Gia tă n g tải trọng.
- Sự hư hại của các hạng mục kết cấu.
- Th ay đổi hệ thống kết cấu.
- Th ay đổi chỉ tiêu kỹ th u ậ t.
- Hư hỏng do th iế t kế hoặc xâ y dựng.

Đóng gói

Có nhiều kích cỡ theo bảng danh mục.

7

BUILDING TRUST

Sika® Latex / Sika® Latex TH
Phụ gia chống th ấ m và tác nhân kết nối.
Ứng dụng

Sika® La te x là loại nhũ tương cao cấp làm tăng chất lượng của vữa xi m ăng như:
- Lớp hồ dầu.
- Lớp vữa dặm vá mỏng.
-

Lớp
Lớp
Vữa
Lớp

vữa tr á t chống th ấm .
vữa cán sàn.
sửa chữa bê tông.
lót chống mài mòn.

- Vữa dán gạch.
- Vữa xây.
Đóng gói

Th ùng 2 0 0 lít / 25 lít / 5 lít

Sikanol®
Chất hóa dẻo, tạo bọt cho vữa ninh kết bình thường.
Ứng dụng

Liều lượng điển hình
Đóng gói

Sikanol® được thêm vào nước dùng để trộn trước khi cho vào hỗn hợp cát: xi m ăng
nhằm đem lại ch ất lượng cao cho vữa xâ y gạch,vữa tô và trá t.
0 .0 8 - 0.1 % theo khối lượng xi m ăng
Th ùng 2 0 0 lít / 25 lít / 5 lít

Intraplast® Z-HV
Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót.
Ứng dụng

In trap last Z-HV là sản phẩm đặc biệt dùng để sản xu ấ t vữa lỏng, vữa lấp đầy, và neo đất và đá. Việc sử dụng In trap last
Z-HV trong các hỗn hợp vữa lỏng sẽ có các ưu điểm sau :
- Khả năng giãn nở sau cùng cao lên đến 10% nếu hỗn hợp được th iế t kế đúng.
- Sản xu ấ t vữa không co ngót ngay cả khi th êm cát vào hỗn hợp vữa lỏng.
- Cải thiện độ lỏng và kéo dài tín h thi công.
- Có th ể đạt cường độ nén cao ngay cả khi có yêu cầu độ giãn nở cao.
- Bảo vệ cáp dự ứng lực chống lại sự ăn mòn.
- Tă n g độ liên kết (đặc tín h sệ t).
- Giãn nỡ th ể tích trong tìn h trạn g ướt.
-

Tác động bảo vệ chống lại sự ăn mòn các bu lông neo đá. Liều lượng điển hình
Trám kín đặc và có độ bền cao tấ t cả các lỗ hổng.
'
Không độc và không dễ cháy.
Vữa rót cho ống siêu âm cọc khoan nhồi
Đóng gói

Sika® MonoTop®-610
Chất kết dính và bảo vệ cốt thép.
Ứng dụng

Là biện pháp xử lý trán h sự tiếp tục ăn mòn cốt thép trong bê tông và là lớp kết nối
với bê tông sửa chữa khi sử dụng hệ thống sửa chữa bê tông Sika® Monotop®-610.

Tiêu chuẩn kỹ th uật
Đóng gói
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K ết quả th ử nghiệm thực hiện tại V iệ t Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu
25 kg / bao

Dùng cho hồ dầu :
0.4 - 0 .8 % theo khối lượng xi m ăng
18 kg / 15 kg / bao

Sika® MonoTop®-615 HB
Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao.
Ứng dụng

■Sửa chữa nhanh cho các bề m ặt đứng, m ặ t nằm ngang hoặc trên trần của vữa và
bê tông cả trên và dưới m ặ t đất.
■ Vữa sửa chữa và trám các lỗ hốc, rỗ tổ ong v.v.
■Sửa chữa cho những m ảng bê tông bị hư hại tróc vỡ do cốt thép bị ăn mòn.
■Sửa chữa và làm tă n g khả năng kháng dầu, nước th ả i, hóa chất, v.v...

Định mức

Cần khoảng 60 bao cho 1m3 vữa

Tiêu chuẩn kỹ thuật

K ết quả th ử nghiệm thực hiện tại V iệ t Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

25 kg / bao

Sika® MonoTop® R
Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao.
Ứng dụng

■ Sửa chữa nhanh cho các bề m ặ t đứng và nằm ngang của vữa và bê tông ở trên
hoặc dưới m ặ t đất.
■Vữa trám / sửa chữa cho những khu vực bị lỗ rỗng, rỗ tổ ong v.v...
■Sửa chữa bê tông hư hỏng tróc vỡ do cốt thép bị ăn mòn.
■Sửa chữa đồng thời tă n g khả năng kháng dầu, hoá chất, chất th ải v.v...

Định mức

Cần khoảng 75 bao cho m ột m 3 vữa.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

K ết quả th ử nghiệm thực hiện tại V iệ t Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

25 kg / bao

Sikagard®-75 EpoCem®
Vữa trám xi măng - epoxy siêu mịn.
Ứng dụng

Lớp phủ dày từ 1 - 2 m m :
- Trên bê tông, vữa, đá.
- Lớp trám m ỏng cho những bề m ặ t th ẳn g đứng hay nằm ngang.
- Cải tạo những bề m ặ t bê tông bị rỗ tổ ong, vụn vỡ hay những lỗ khí.
- Trám khe và hoàn th iện những bề m ặ t không bằng phẳng.
- Lớp cản chống th ấm tạm thời cho hệ thống sàn gốc epoxy / polyurethan.

Định mức

Cần khoảng 87 bao cho m ột m3 vữa.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

K ết quả th ử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

24 kg / bộ (A + B +C)
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CÁC SẢN PHẨM CHO CÔNG TÁC
HOÀN THIỆN
■

Sika® Tilebond GP
Keo dán gạch đóng gói sẵn, gốc xi măng.
Ứng dụng

Sika® Tilebond GP là vữa dán gạch đóng gói sẵn, 1 th àn h phần, kết hợp giữa xi m ăng
với cát chọn lọc và m ột số' phụ gia.

Định mức tiêu thụ

~7 - 8 m 2 cho bao 25 kg

Đóng gói

25 kg / 5 kg / bao

Optiroc Tile A dhesive HP
Keo dán gạch đóng gói sẵn, gốc xi măng
Ứng dụng

■Optiroc Tile A d h esive HP có th ể sử dụng bằng cách thêm
nước theo đúng tỷ lệ và
trộn bằng m áy trộn cầm ta y hoặc m áy trộn cơ khí để có hỗn hợp đồng nhất có
tín h thi công cao.
■Optiroc Tile A d hesive HP có th ể sử dụng như lớp keo m ỏng hoặc dày để dán gạch
cho to ile t, bế'p, hoặc làm lớp keo xâ y tô cho tường gạch, tường block hoặc là các
kết cấu đúc sẵn.

Định mức tiêu thụ

Đóng gói

M ột bao cho khoảng 16.2 lít keo
Cần khoảng 62 bao để có 1 m ét khối keo
Bao 25 kg

Tile Grout®
Vữa xi măng trám khe gạch trong nhà và ngoài trời.
Ứng dụng

■ Là phương pháp trám các khe dễ dàng và hiệu quả cho các khe gạch ceram ic và
đồ khảm nhằm đạt tín h th ẩm m ỹ và ngăn nước th ấm xuống bên dưới lớp gạch.
■Thích hợp thi công khu vực nằm ngang và th ẳn g đứng.

Định mức

1 bao tạo khoảng 13 lít vữa.
Để tạo 1 m3 vữa cần khoảng 76 bao.

Đóng gói
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20kg / 5kg / bao

TRÁM KHE & KẾT DÍNH ĐÀN HỒI

BUILDING TRUST

Sika® Primer-3 N
Chất quét lót cho chất trám khe.
Ứng dụng

Chất quét lót cho các bề m ặ t nền xốp để thi công các ch ất trám khe Sikaflex® PRO
2HP, Sikaflex® Pro-3W F, Sikaflex® Construction, Sikaflex® -15LM, và Sikaflex®-221.

Liều lượng điển hình

Tù y thuộc vào độ rỗng của nền.
Đũi với bê tông tố t: ~ 150 g / m2

Đóng gói

1 lít / lon

Sikaflex® Construction (AP)
Chất trám khe một thành phần, gốc polyurethane.
Ứng dụng

Được dùng để trám tré t các khe co giãn trong kết cấu công trình xây dựng nói chung.
Ngoài ra còn dùng trám tré t xung quanh khung bao cửa, m ặt dựng, lớp p h ủ ,... cho
bê tông, gạch ngói, gỗ, kim loại, chỗ tiếp xúc giữa nhựa PVC và kết cấu xâ y dựng.

T ỷ trọng

~1.3 kg / lít (m àu xám bê tông)

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn ISO 11600 (loại F, tiêu chuẩn 25HM / 20LM )

Đóng gói

6 0 0 ml / sausag e (20 sausag e / thùng)

Sikaflex® Pro-3 W F
Chất trám khe đàn hồi gốc polyurethan với khả năng co giãn 25%.
Ứng dụng

Sikaflex® Pro-3W F là m ột ch ất liệu đa năng do đó rất thích hợp để sử dụng trong
nhiều lĩnh vực. Khe phải được th iế t kế phù hợp với các điều kiện riêng của từ ng công
trìn h :
- Khe sàn.
- Khe sàn ở những nới tiếp xúc hóa chất.
- Khe ở trong hệ thống th o á t nước của nhà m áy xử lý nước th ả i.
- Khe trong xâ y dựng đường hầm .

T ỷ trọng

Khoảng 1.3 kg / lít

Tiêu chuẩn kỹ thuật

K ết quả th ử nghiệm dùng trong nhà m áy xử lý nước th ải và những nơi có tiếp xúc
với thực phẩm .

Đóng gói

6 0 0 ml / sausag e (20 sausag e / thùng)

Sikaflex®-11 FC
Chất kết dính trám khe gốc polyurethane 1 thành phần, đông cứng do độ ẩm.
Ứng dụng

Sử dụng trám khe trong xâ y dựng công nghiệp, đặc biệt là nơi có yêu cầu ứng su ất
cao và độ co giãn thấp để trám các khe có độ co giãn th ấp hoặc trun g bình.
- Khe nối giữa sàn / cầu th an g và tường.
- Khe nối giữa sàn và m áy móc.
- Trám khe hơi nước / khe ống dẫn nước / hệ thống th o á t nước.
- Trám khe kim loại đa dụng và công trình xâ y dựng bằng gỗ.

T ỷ trọng

1.3 kg / lít

Đóng gói

Ống 310ml, 20 ống mỗi thùng
Mỗi sausag e 60 0 m l, 20 sausag e mỗi thùng
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TRÁM KHE & KẾT DÍNH ĐÀN HỒI
Sika® Firerate
Chất trám khe chống cháy.
Ứng dụng

■Sika® Firerate th ích hợp sử dụng cho trám khe của bê tông hoặc nền xâ y cần phải
tu ân theo qui định tiêu chuẩn chống cháy ở nước Úc.
■Sika® Firerate cũng có đầy đủ các tín h năng cơ bản như trám kín các lỗ hổng và
trám kín khe nối chống sự xâm nhập bụi và nước.
■Các khe nối giữa khối tường xâ y và dầm bê tông hoặc khối m ặ t dưới như gờ tường.
■Trám kín xung quanh các ống dẫn kim loại, công tác thi công ống v.v..

T ỷ trọng

~ 1.5 kg / lít

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Các th ử nghiệm đã được tiến hành phù hợp tiêu chuẩn A S 1530.4

Đóng gói

20 x 3 0 0 ml ống / th ùng cacton
15 x 6 0 0 ml ống (gói) / th ùng cacton
10 lít / thùng
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BẢO VỆ KẾT CẤU
■

Sika® Poxitar F
Lớp phủ gốc epoxy - dầu than đá kết hợp, sử dụng cho thép và bê tông.
Ứng dụng

■Thích hợp thi công trên bê tông và th ép , đặc biệt trong các trường hợp thi công lên
các bề m ặ t ẩm ; đồng thời cũng được dùng làm lớp phủ bên trong và bên ngoài cho
các kết cấu ngập trong nước hoặc chôn dưới đất, chẳng hạn như hệ thống nước
th ả i, công nghiệp hóa ch ất v.v..
■Không thích hợp cho những bề m ặ t phải tiếp xúc với nước uống, nhà cửa, chuồng
trạ i...

Đóng gói

10 kg / bộ (thành phần A + B)

Sikagard®-62
Lớp phủ bảo vệ Epoxy 2 thành phần.
Ứng dụng

■ Là loại v ậ t liệu phủ kháng mài mòn được th iế t kế cho môi trường tiếp xúc với hóa
ch ất ở mức độ từ trun g bình tới vừa phải. Sikagard®-62 phù hợp với bê tông, đá,
vữa xi m ăng và vữa tô trá t (không polym er cải tiế n ), xi m ăng epoxy (Epocem ), vữa
epoxy, sắ t và thép.
■ Dùng làm lớp lót trong các bể chứa, si lô và khu vực đê bao. Như là lớp bảo vệ
chống ăn mòn trong nhà m áy chế biến thực phẩm , công trình xử lý nước th ải,
các tran g trạ i, công trìn h nông nghiệp, các nhà m áy hóa chất, dược phẩm , công
nghiệp nước giải kh át và các nhà m áy đóng chai.

Định mức

0.3 - 0.5 Kg / m 2 / lớp

Đóng gói

12 kg / bộ (A+B)
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CHỐNG THẤM
Sika®-102
Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước.
Ứng dụng

Để chặn các nơi rò rỉ nước áp lực qua vách đá và bêtông cũng như qua

các khe giữa

bê tông và th ép (chung quanh bu-lông, ống dẫn, các tấm cọc...) ở các đường xe điện
ngầm , cống, đường hầm , đập, tầ n g hầm , bể nước.
Đóng gói

2 kg / 5 kg / bao

SikaTop® Seal-107
Vữa chống th ấ m và bảo vệ đàn hồi.
Ứng dụng

Sikatop® Seal-107 đượcdùng để chống th ấm
công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương
thi công:
- Bể nước uống.

bên

trong và bên ngoài nhà, trong

giá và các tác nhân khử băng. Lãnh

vực

- Tầng hầm .
- Sân thượng và ban công.
- Cầu.
- Tường chắn.
- Trám các v ế t nứt chân chim , không phải là các vế t nứt đang phát triển .
Định mức tiêu thụ
Đóng gói

3 - 4 kg / m 2
25 kg / bộ (A+B)

SikaTop® Seal-109 VN
Lớp phủ chống th ấm , cem ent - polymer cải tiến, đàn hồi.
Ứng dụng

■Dùng chống th ấ m , trám v ế t nứt chân chim và cũng là lớp bảo vệ chống lại sự th âm
nhập của khí carbonic, kháng lại quá trinh hình th àn h băng tu y ế t.
■Dùng chống th ấm cho:
- Bể nước, bể bơi
- Tầng hầm , bãi đậu xe
- Sân thượ ng, ban công
- Cầu
- Tường chắn
- Khu vực ẩm ướt

Định mức tiêu thụ

2.0 - 3.0 kg / m2

Đóng gói

15 kg / bộ (A+B)

Sika® SwellStop
Băng trương nở gốc khoáng chất sét, dùng để chống th ấ m các mạch ngừng trong bê tông.
Ứng dụng

■ Được th iế t kế để dùng cho các m ạch ngừng thi
công trong các cấu kiện kín nước.
■Trám kín hoàn hảo cho các ống xuyên sàn và xuyên tường.
■Trám kín hoàn hảo cho các mối nối giữa các cấu kiện bê tôn g đúc sẵn.
■Lý tưởng cho m ạch ngừng thi công kín nước giữa bê tông cũ và mới.

Đóng gói
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6 cuộn / thùng

SiLa

CHỐNG THẤM
Sika® Hydrotite CJ-Type

Chất chèn khe có th ể hút nước dùng để trá m khe bê tôn g hình th à n h tại công trường.
Ứng dụng

■Là m ột loại cao su có th ể hút nước được sử dụng rộng rãi trong ngành xâ y dựng để
trám khe giữa các cấu kiện bê tông đúc sẵn, th ép và các v ậ t liệu khác.
■Được sử dụng như là m ột ch ất chống th ấm đạt hiệu quả cao, đơn giản và kinh tế
dùng cho các khe nối thi công được hình th àn h tại công trường.

Chứng chỉ

K ết quả th ử nghiệm thực hiện tại V iệ t Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Đóng gói

Cuộn 4 x 10m / thùng

Sika Waterbars®
Băng cản nước đàn hồi, gốc PVC.
Ứng dụng

Dùng cho các khe co giãn và qua m ạch ngừng trong các cấu kiện bê tông như:
- Tầng hầm .
- Bể chứa nước.
- Nhà m áy xử lý nước th ải.
- Hồ bơi.
- Tường chắn.
- Hố th an g máy.
- Đường hầm , cống.
- Hố kỹ th u ậ t.

Chứng chỉ

K ết quả th ử nghiệm thực hiện tại V iệ t Nam sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Đóng gói

20 m / 15 m / cuộn

Sikadur-Combiflex® SG Tape
Băng trám khe gốc polyolefin cải tiến (FPO).
Ứng dụng

I Hệ thống trám kín cho khe co giãn, khe nối và các loại khe trong xâ y dựng cũng
như dùng cho các vế't nứ t ở: Đường hẩm và cống nước, nhà m áy th ủ y điện, nhà
m áy xử lý chất th ả i, tẩng hẩm , các kết cấu ngăn nước và bể nước uống, mối nối
cho các đường ống bê tông, sắ t, thép, hồ bơi.
I Trám khe: Trám khe có độ dịch chuyể’n cực lớn: Các phẩn kết cấu xâ y dựng có k h ỉ
năng lún khác nhau, các vế't nứt.
I Sửa chữa phục hồi cho hệ thống trám khe đã bị rò ri như: Băng chống thấm
w a te rb a rs, ch ất trám khe .

Đóng gói

Tham khảo tài liệu kỹ th u ậ t

SikaBit®-1
Vữa kết dính cho màng chống th ấ m SikaBit® W-15.
Ứng dụng

Sử dụng để cố định m àng chống th ấm SikaBit® W-15.

Định mức

Khoảng 2.0 - 3.0 kg / m 2

Đóng gói

25 kg / bao
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Jiú

CHỐNG THẤM
SikaBit® W-15
Màng chống th ấ m gốc bitum cải tiến, thi công ướt.
Ứng dụng

SikaBit® W-15 được th iế t kế cho việc thi công chống th ấm ở các vị tr í không lộ thiên
như:
- Các móng.
- Sàn tầ n g hầm và tường.
- Các sàn của đài móng.
- Các mái có lớp phủ bảo vệ

Đóng gói

1m x 20m / cuộn

Sikaplan® W P 1120-15HL / Sikaplan® WP-1120-20 HL
Màng PVC chống th ấ m cho tầng hầm.
Ứng dụng

■Dùng để chống th ấm cho tấ t cả các kết cầu ngầm (tầng hầm , hầm chui...) nhằm

Ưu điểm

■Khả năng chịu kéo và giãn dài cao, có th ể thi công trên bề m ặt ẩm ướt.
■Khả năng chống kháng rễ cây và vi sinh v ậ t, kháng các tác động tự nhiên của đất

chống lại sự xâm nhập của nước ngầm .

và nước ngầm .
■Khả năng truyền hơi nước, kháng tác động cơ học cao.
■Ổn định về kích thướ c, đàn hồi cao ở n hiệt độ th ấp , chống lão hóa cao.
■Thi công hàn n hiệt, phù hợp cho việc thi công trên đất đầm chặt.
■Thích hợp cho tiếp xúc với nước m ềm có tín h a x it (có độ pH th ấp tác động vào bề
m ặ t bê tông) và cho thi công trên bề m ặ t yếu( như với cường độ bám dính, liên
kết <1.5 N/[Tim2).
Đóng gói

2.0

x 20 m / cuộn

SikaLite®
Phụ gia chống th ấ m cho vữa với tính thi công cao.
Ứng dụng

Hình th àn h chất cơ bản cho hệ thống vữa tr á t Sika rất th ích hợp chống th ấm cho
các kết cấu vữa xây ở những nơi áp su ấ t th ủ y lực không hiện rõ.

Liều lượng

1 - 2 % theo khối lượng xi m ăng

Đóng gói

Th ùng 2 0 0 lít / 25 lít / 5 lít

Sikaproof® Membrane
Màng lỏng chống th ấ m đàn hồi cao.
Ứng dụng

■Lớp chống th ấm bên dưới lòng đất cho các bề m ặ t bê tông và vữa trá t.
■Sàn mái phẳng.
■Ban công.
■Tầ n g hầm , v.v...
■Chống th ấm cho tường.
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Định mức tiêu thụ

2.0

Đóng gói

18 kg / th ùng

kg / m 2 (cho độ dày ~ 1.1 mm sau khi khô)

CHỐNG THẤM

Jiú

BC Bitum en Coating
Sản phẩm dùng để quét lót chống thấm .
Ứng dụng

■Tạo lớp m àng chống th ấm cho các kết cấu chịu lực
■Dùng như là lớp kết nối cho m àng chống th ấm Bitum

Định mức tiêu thụ

Lớp lót: 0.2 kg / m 2 (pha loãng với nước sạch theo t ỉ lệ BC : Nước =1:1)
Lớp không pha: 0.6 kg / m 2

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Th ùng 20 kg / 2 0 0 kg

Sika® RainTite
Sản phẩm chống th ấ m gốc acrylic.
Ứng dụng

■Sàn mái bê tông.
■Bề m ặt hoàn th iện.
■Trám khe mối nối và trám ốc v ít cho nhiều loại mái (gạch, A m iang , tôn kẽm .
■Các chân tường trên m ái.
■Tường ngoài.

Định mức

■Không sử dụng lớp gia cường: ~ 0.6 - 0 .8 k g / m 2
■Dùng lớp gia cường kết hợp: ■ 2.0 - 2.4kg / m

Đóng gói

4 kg / 20 kg / th ùng

S ik a la s t ic -6 8 0
Màng chống th ấ m đàn hồi một thành phần gốc PU.
Ứng dụng

■M àng chống th ấm cho các m ái, bệ m óng, ban công, bể nước (m ặ t ngoài), bồn hoa.
■Lớp phủ chống th ấm cho tường ngoài, tầ n g hầm , đài móng.
■Lớp ngăn nước bên dưới lớp vữa trá t, vữa láng, lớp gạch lát.

Định mức

■Khoảng 1.8 kg / m2 / 2 lớp (ở chiều dày ướt 1.5m m )
■Tù y thuộc vào hình dạng bề m ặ t và biện pháp thi công.

Đóng gói

28 kg / th ùng

Sikalastic®-632 R
Màng chống th ấ m PU, m ột thành phần, thi công lỏng, khô nhanh.
Ứng dụng

Chống th ấm các khu vực lộ th iên hoặc có lớp phủ bảo vệ trên các mái bằng hoặc mái
dốc của các dự án xâ y mới hoặc cải tạo.

Đặc tính / Ưu điểm

■M ột th àn h phần, PU nguyên chất
■M ột loại v ậ t liệu cho cả bề m ặ t nằm ngang và th ẳn g đứng
■Kháng m ưa nhanh sau khoảng 1 giờ
■Kháng tia UV
■Hàm lượng chất rắn cao

Đóng gói

21 kg / th ùng
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LỚP PHỦ / BẢO VỆ SÀN
Sikafloor®-161 HC
Chất kết dính epoxy hai thành phần, tạo vữa tự san bằng, vữa trá t và lớp kết nối.
Ứng dụng

■Lớp lót cho m ặt nền bê tông, vữa tr á t xi m ăng và vữa tr á t epoxy.
■Dùng cho bề' m ặ t có độ th ấm hút từ th ấp đế'n cao.
■Lớp lót cho hệ thố'ng sàn Epoxy Sikafloor.
■Chất kết dính cho vữa tự san bằng và vữa trá t.

Đóng gói

10 kg / bộ (A+B)

Sikafloor®-2530 W N EW
Lớp phủ sàn có màu, phân tán nước.
Ứng dụng

■Dùng để tạo những lớp phủ sàn có m àu cho những nơi cần chịu tải trọng vừa và
nhẹ. Phủ lên bê tông, lớp tr á t xi m ăng, tấm ốp xi m ăng sợi vữa epoxy dùng cho
xưởng sản x u ấ t, nhà kho, phòng trưn g bày, gara đậu xe, khu vực ẩm ướt và những
phương tiện bảo vệ dân sự.
■ Là m ột ch ất bảo vệ chống sự xâm thực của muối cho tường trong đường hầm
không tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng.

Định mức

0.15 - 0 .2 0 kg / m 2 mỗi lớp

Đóng gói

10 kg / bộ (A+B)

Sikafloor®-263 SL HC
Hệ thống phủ hoàn thiện cho sàn nhám và sàn tự san phẳng epoxy.
Ứng dụng

■Hệ thống sàn tự san phẳng và nhám cho sàn bê tông và lớp vữa tr á t chịu tải trọng
từ vừa đến cao như nhà kho, hội trường, nhà xưởng, gara, đường có mái dốc...
■Hệ thống sàn nhám được dùng cho những nơi ẩm ướt, nhà xưởng chế biến nước

Chứng chỉ

K ết quả th ử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

20 kg / 10 kg / bộ (A+B)

uống các loại, công nghiệp thực phẩm , xưởng bảo dưỡng m áy bay...

Sikafloor®-264 HC
Hệ thống sơn lót và sơn phủ hoàn thiện epoxy 2 thành phần.
Ứng dụng

■ Lớp sơn phủ cho sàn bê tông và vữa cán nề'n chịu tả i trọng từ th ấp đến cao như
kho bãi, hội trường, nhà xưởng, khu vực sửa chữa, bảo dưỡng, gara, ram dốc,..
■Lớp phủ cho hệ thống rắc cát tạo nhám .
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Chứng chỉ

K ết quả th ử nghiệm thực hiện ở nước ngoài sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Đóng gói

20 kg / 10 kg / bộ (A+B)

LÛP PHU / BAO VÊ SÀN
Sikafloor® Repair Epocem Module
Chat quét lot da nâng.
Ung dung

Sikafloor® R epair Epocem Module là ch at qu ét lot da nâng cho cac lap phu sàn Sika
EpoCem .

0 jn h mû^c

Khoang 0.15 Kg / m 2 cho moi lap (tùy thuôc vào dô xop cua bê tông).

Bong gôi

4 kg / bô

Sikafloor®-81 EpoCem®
Vüa tü san bâng goc xi mâng epoxy.
Ung dung

Sikafloor®-81 Epocem® dùng nha là lap vüa can tü san bâng dày 1.5 - 3 m m :
- Lap ngan dô am tam th ài (dô dày toi thieu 2 m m ).
- Làm phâng hoac dam va be m a t bê tông.
- Âp dung trên sàn bê tông không co m àng chong th a m , trên be m at am và
nhüng noi không yêu cau th am m y cao.
- Lap dam va cho cac lap phu epoxy cùng nha cac lap phu sàn công nghiêp.
- B ag c th ie t ke cho ta t ca cac be m a t nen goc xi m ang.

Bong goi

23 kg / bô (A+B+C)

Sikafloor®-24N Purcem (CN)
Lap vüa phu sàn tü san phang goc PU chiu tai trong trung binh.
Ung dung

Sikafloor®-24N Purcem® dagc sù dung dac biêt cho khu vüc san xu a t th üc pham ,
nhüng noi khô am th a t th a à n g , kho lanh cùng nha khu vüc cap dông, noi san xu a t
bo süa, bia ragu, thuoc la, phông th i nghiêm , hoa ch at, giay và bôt giay, nhà kho.

Bong goi

33.4

kg / bô (A+B+C+D)

Sikafloor®-20N Purcem (CN)
Lap vüa phu sàn tü san phang goc PU co màu, chiu tai.
Ung dung

Sikafloor®-20N Purcem (CN) dagc sù dung dac biêt cho khu vüc san x u a t thüc
pham , nhüng noi khô am th a t th a à n g , kho lanh cùng nha khu vüc cap dông, noi
san x u a t bo süa, bia ragu, thuoc la, phông th i nghiêm , hoa chat, giay và bôt giay,
nhà kho.

B jnh mûc

■Khoang: 3 .6 m 2 cho dô dày 6m m
■Khoang: 2 .6 m 2 cho dô dày 9m m

Bong goi

50 kg / bô (A+B+C+D)
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LỚP PHỦ I BẢO VỆ SÀN
Sikafloor® CureHard-24
Hợp chất đông cứng bề m ặt trong suốt, chống bụi, lớp phủ và bảo dưỡng cho bê tông.
Ứng dụng

■Bề' m ặt bê tông nằm ngang cũ hoặc mới, những nơi cẩn bề' m ặt cứng và có khả
năng chống mài mòn từ nhẹ đển vừa phải, v í dụ: nhà kho, nhà m áy công nghiệp,
cửa hiệu, khu m ua sắ m , khu vực đậu xe, trạm bảo hành.
■Các nền bê tông không yêu cẩu các chuẩn bảo dưỡng cụ thể’ .
■Thích hợp cho việc thi công bên trong hoặc bên ngoài.

Định mức tiêu thụ

Ũ.15 - Ũ.25 lít I m 2 I lớp (4 - 7 m2 I lít I lớp)

Đóng gói

Th ùng 2ŨŨ lít I 25 lít

Sikafloor® Chapdur
Chất làm cứng sàn có màu, vô cơ, rắc khô.
Ứng dụng

■Để gia cố cho bề' m ặ t sàn và các tấm bê tông, để tăng khả năng kháng mài mòn
và nhờ đó giảm thiểu sự hình th àn h bụi.
■Thích hợp sử dụng cho các m ặ t sàn phải chịu sự mài mòn cơ học cao và có nhu cầu
thi công m ột lớp phủ đặc biệt cứng.

Định mức tiêu thụ

3 kg - G kg I m2

Đóng gói

25 kg I bao

Sikafloor®-2 SynTop
Chất làm cứng sàn rắc khô.
Ứng dụng

Sikafloor®-2 Syn Top tạo bề' m ặ t cứng chịu được sự mài mòn cho sàn. Khi được rắc
và xoa phẳng lên sàn bê tôn g tươi còn ướt, sản phẩm sẽ tạo nên m ột bề' m ặt láng
m ịn, có m àu và kháng sự mài mòn.
■Thích hợp sử dụng cho các m ặ t sàn phải chịu sự mài mòn cơ học cao và có nhu cầu
thi công m ột lớp phủ đặc biệt cứng.

Định mức tiêu thụ

~ 5 kg I m 2

Đóng gói

25 kg I bao

Floor Topping Compound
Hợp chất phủ sàn tự san bằng.
Ứng dụng

Flooring Topping Compound (FTC) được dùng như vữa tự san bằng lên trên sàn bê
tông trước khi thi công trải th ảm , nhựa vinyl, lót gạch, sàn gỗ v.v.. và FTC cũng được
dùng để san bằng lớp vữa cũ khi tân trang lại những khu vực thương m ại.

2Ũ

Định mức tiêu thụ

2.4

Đóng gói

29 Kg / bộ (A+B)

kg / m2 / mm bề dày

SÀN MÁI
Sika® Torch-3 VN
Màng chống th ấ m A P P gốc bitum cải tiến gia cường bằng sợi polyester tổng hợp không dệt.
Ứng dụng

■Sika® Torch-3 VN là loại m àng đa năng sử dụng chống thấm cho sàn mái và các
ứng dụng chống thấm khác đáp ứng các yêu cẩu về ứng su ấ t cơ học khác nhau và
các điều kiện thời tiế t bình thường, có th ể thi công với hệ thống m ột lớp hay nh i ều
lớp tu ỳ theo tiêu chuẩn kỹ th u ậ t thi công.
■Màng Sika® Torch-3 VN được đặc biệt khuyến nghị sử dụng cho các ứng dụng sau:
- Thi công mới hoặc cải tạo mái dốc, mái phẳng có lớp bảo vệ.
- Chống th ấm cho các cấu kiện ngẩm .
- Chống th ấm cho khu vực ẩm ướt, phòng m áy hay sân thượng.

Đóng gói

1 m x 10 m / cuộn

BituSeal T-140 MG (0OC)(SA)
Sản phẩm chống th ấ m dạng tấ m mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4 m m , gốc APP
bitum cải tiến, tấm gia cường bitumen, với bề m ặt được phủ đá, có thể
uốn dẻo được ở 0 oC.
Ứng dụng

■Chống th ấm cho sàn và mái hở.

Đóng gói

1 m x 10 m / cuộn

Sika® BituSeal T-130 SG (0OC)(SA) / Sika® BituSeal T-140 SG (0OC)(SA)
Sản phẩm chống th ấ m dạng tấ m mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 3-4m m , gốc
A P P bitum cải tien, tấm gia cường bitumen, với bề m ặt được phủ cát,
có th ể uốn dẻo được ở 0 oC.
Ứng dụng

■Chống th ấm và ngăn ẩm cho m ặ t ngoài tường tầ n g hầm .
■Chống th ấm cho tường chắn.
■Chống th ấm cho mái bằng với lớp bảo vệ.
■Chống th ấm cho mái bằng và mái lộ th iên dưới lớp gạch bảo vệ.
■Chống th ấm cho ban công và sân thượng dưới lớp gạch bảo vệ.

Đóng gói

1 m x 10 m / cuộn

Sika® Reem at Premium-120
Lưới gia cường bằng sợi th ủ y tinh.
Ứng dụng

■Gia cường chống th ấm cho các mái phẳng, ban công, sân thượng, v.v.
■Gia cường cho mái có nhiều chi tiế t và hình dạng phức tạp.
■Gia cường toàn bộ hoặc chi tiế t.
■Cho việc thi công các chi tiế t nói chung và chống thấm tổng thể’ ở các dự án cải
tạo hoặc xây mới.
■Dùng cho việc sửa chữa các hệ thống chống th ấm cũ.

Đóng gói

1.38 x 2 0 0 m / cuộn
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SÀN MAI

BUILDING TRUST

Sika® Sarnafil
Hê th o n g m àn g PVC Sarnafil® cho sàn mai.
Qng dung

■Mai lô thiên.
■Mai sân vuàn.
■Sàn mai công công.
■Sàn mai bô hành.
■Sàn mai cô tai trong nhe.
■Sùa chQa sàn mai.

M ât dô tiêu thu
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Tham khao tài liêu ky thuât cua tQng san pham

WE
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BUILDING TRUST

Các thông tin này và mọi tư vẩn khác được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của 5ỉka
về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công đúng cách trong điểu kiện bình thường theo hướng dẩn
của Sika. Các thông tin này chỉ sử dụng cho (các) thi công và (các) sản phẩm ghi cụ thể tại đây. Trong trường hợp có thay đổi về tham
số thi công, chẳng hạn như cốt liệu, V.V., hoặc trong một trường hợp thi công khác, hãy tham khảo ý kiến cùa Phòng Kỹ Thuật Síka
trước khi sử dụng. Câc thông tin ồ đây không có nghĩa là ngườỉ sử dụng không cẩn th í nghiệm sản phẩm trước khi ứng dụng cho
mục đích thi công của mình. Mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người
sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu nây theo yêu cẩu.
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